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I. Legislatívny rámec
V súvislosti

s prijatím

vyplývajúcich

zo

legislatívnych opatrení

Stratégie

pracovnej

mobility

cudzincov v Slovenskej republike bol zákonom č.
376/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2019
novelizovaný zákon č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
“zákon o službách zamestnanosti”) a súčasne
aj zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len “zákon o pobyte
cudzincov”). Uvedené sa dotklo aj obcí a miest a to
tým, že pre účely cudzineckej polície v súvislosti s
konaním o žiadosti o udelenie prechodného pobytu
na účel zamestnania štátnemu príslušníkovi tretej
krajiny, vydáva obec ako jeden z obligatórnych
(povinných) dokladov “súhlas obce o tom, že
ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny
príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu,
spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu”.
Podľa dôvodovej správy k tejto legislatívnej zmene,
cieľom zapojenia obcí a miest
do procesu udeľovania prechodného pobytu na účel
zamestnania mala byť eliminácia rizík
pri vytváraní sociálnych komunít v niektorých
obciach, ktoré bolo v určitých prípadoch spojené krajín na prechodný pobyt v nehnuteľnostiach, ktoré
napríklad s narušovaním

verejného poriadku. Je na tento účel často nie sú prispôsobené a nespĺňajú

nepochybné, že zmeny na trhu práce, ktorých sme požiadavky ustanovené právnymi predpismi. Keďže
v súčasnej dobe svedkami, nevyhnutne prinášajú obce a mestá sú svojim obyvateľom vždy najbližšie,
aj zmeny v spoločnosti, na ktoré reflektuje aj

mali by najlepšie poznať situáciu na svojich

legislatíva. Zákonodarca pri tejto novele vychádzal územiach a preto rozhodol zákonodarca o tom, že
z požiadavky niektorých starostov a primátorov, aby touto kompetenciou (vydávať súhlas) poverí práve
mali nástroj na možnosť regulácie a kontroly vo obce a mestá.
vzťahu k prihlasovaniu štátnych príslušníkov tretích
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Komentár
V praxi to znamená, že jedným z dokladov, ktoré bude cudzinecká polícia od štátneho príslušníka tretej krajiny
vyžadovať pri podaní žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania bude aj predloženie
súhlasu obce, v ktorej územnej pôsobnosti bude mať štátny príslušník tretej krajiny zabezpečené ubytovanie.
Súhlas obce musí deklarovať, že ubytovanie štátneho príslušníka tretej krajiny spĺňa podmienky upravené v
osobitných predpisoch.
S ohľadom na skutočnosť, že sa v praxi vyskytli viaceré otázky týkajúce sa postupu obcí a miest pri vydávaní
súhlasu obce o tom, že ubytovanie, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu
spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu uskutočnilo Združenie miest a obcí Slovenska rokovania so
zástupcami Ministerstva vnútra SR, odboru cudzineckej polície, ktorých cieľom bolo pomôcť pri implementácii
tohto zákona v praxi. Výsledkom rokovaní je, okrem iného aj tento newsletter, ktorý má slúžiť ako praktická
pomôcka upravujúca postup obcí a miest pri vydávaní takýchto súhlasov a má odporúčací charakter.

Komentár
Ministerstvo vnútra SR na webovom sídle MV SR v časti „Cudzinci“ bude priebežne uverejňovať ďalšie
odporúčania k aplikácii tejto novej právnej úpravy.

Kto je príslušník tretej krajiny ?
Štátny príslušník tretej krajiny je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky ani občanom Únie.
Štátnym príslušníkom tretej krajiny je aj osoba bez štátnej príslušnosti.

Komentár
Uvedená legislatíva sa nevzťahuje na všetkých cudzincov, konkrétne sa netýka občanov Únie. Na našom
území sa obce zrejme najčastejšie stretnú so žiadosťami štátnych príslušníkov tretích krajín z Ukrajiny a
Srbska.

Čo preukazuje súhlas obce?
Súhlas obce, v ktorej bude mať štátny príslušník tretej krajiny zabezpečené ubytovanie má verifikovať, či
ubytovanie žiadateľa spĺňa podmienky upravené v osobitných predpisoch.
Osobitnými predpismi, na ktoré odkazuje novoprijatá legislatíva sú zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý v § 62 písm. f) ustanovuje, že ministerstvo ustanoví podrobnosti
o požiadavkách na vnútorné prostredie budov, o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a
na ubytovacie zariadenia a § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.259/2008
Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty
nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.
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Komentár
Predmetná vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v § 8 ods. 1 uvádza:
“1) Obytná plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 12m2 na užívateľa a 6 m2 na každú ďalšiu
osobu, ktorá s ním žije v domácnosti. Úžitková plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 15 m2.

II. Praktický postup obce pri vydávaní súhlasu
Podmienky v osobitných predpisoch sa viažu na minimálnu požiadavku rozlohy obytnej a úžitkovej plochy
a počet užívateľov predmetnej nehnuteľnosti. Aby obec mohla vydať súhlas o tom, že ubytovanie spĺňa
podmienky upravené v osobitných predpisoch, mala by mať pred jeho vydaním k dispozícii aspoň informácie o:
1. počte osôb, ktoré majú evidovaný pobyt v danej nehnuteľnosti a
2. výmere obytnej plochy a úžitkovej plochy nehnuteľnosti.
1. Súhlas sa vždy vydáva na základe “Žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny”.
V prílohe č. 1 tohto newslettera je uverejnený vzor žiadosti o vydanie súhlasu obce o tom, že ubytovanie
štátneho príslušníka tretej krajiny spĺňa podmienky upravené v osobitných predpisoch. Je však potrebné
podotknúť, že žiadosť nemusí byť podaná na tlačive, ktoré je v prílohe tohto newslettera, prípadne na tlačive,
ktoré si obec sama upraví. To znamená, že žiadateľ o súhlas môže túto žiadosť predložiť obci v akejkoľvek
forme, podstatné je, aby zo žiadosti boli zrejmé aspoň nasledujúce údaje:
a) identifikácia štátneho príslušníka tretej krajiny, pre ktorého má byť súhlas vydaný,
b) adresa plánovaného prechodného pobytu na území SR, tak, aby bola bez pochybností identifikovaná
nehnuteľnosť, v ktorej sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať , t.j. nepostačuje napr. súpisné číslo
bytového domu, ale podľa nášho názoru musí byť identifikovaný aj konkrétny byt, v ktorom sa bude žiadateľ
zdržiavať.
Pokiaľ obec žiadosť prijme a táto nebude obsahovať údaje, na základe ktorých by obec mohla vydať súhlas
(napr. neuvedie presne označenie nehnuteľnosti), musí preukázateľne vyzvať žiadateľa na jej doplnenie.
Vo výzve by mala určiť lehotu, do ktorej je žiadateľ povinný žiadosť doplniť a uvedie, ktoré informácie je
potrebné doplniť.
2. Žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny obec nie je povinná vybaviť na počkanie.
Napriek skutočnosti, že vydávanie súhlasu nie je správnym konaním, v súlade so znením § 3 ods. 1
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„správny poriadok“) sa ustanovenia o základných pravidlách konania1 primerane použijú aj pri vydávaní
osvedčení, posudkov, vyjadrení, odporúčaní a iných podobných opatrení. Jedným zo základných pravidiel je
aj povinnosť spoľahlivo zistiť skutkový stav. To znamená, že v prípade, ak z predloženej žiadosti a podkladov
zamestnanec obce alebo starosta, ktorý súhlas vydáva má za preukázané splnenie podmienok podľa
osobitného predpisu, t.j. minimálna výmera obytnej a úžitkovej plochy primeraná k počtu osôb, ktoré budú
v nehnuteľnosti ubytované, môže vydať súhlas žiadateľovi aj na počkanie. Avšak, v prípade, ak žiadosť
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neobsahuje požadované podklady, prípadne na riadnu kontrolu a oboznámenie sa s podkladmi je potrebný
dlhší čas (napr. z dôvodu potreby porovnania údajov uvedených v žiadosti s údajmi evidovanými v registri
obyvateľov), nie je porušením práv žiadateľa, ak súhlas nebude vydaný ihneď pri predložení žiadosti.
Komentár
Nakoľko súhlas obce je len jedným z podkladov a údajov, ktoré overuje cudzinecká polícia pri rozhodovaní
o udelení prechodného pobytu, a teda v tomto konaní je preverované splnenie všetkých podmienok pre
udelenie takéhoto pobytu, nie je, podľa nášho názoru nutné, aby žiadosť predložil osobne štátny príslušník
tretej krajiny. T. z. za tohto štátneho príslušníka môže žiadosť podať aj tretia osoba (najčastejšie napríklad
budúci zamestnávateľ alebo rodinný príslušník), avšak zo žiadosti musí byť zrejmé, pre ktorého štátneho
príslušníka tretej krajiny je žiadosť podaná. Oprávnenie tretej osoby vybavovať prechodný pobyt pre štátneho
príslušníka tretej krajiny si teda následne preverí policajný útvar pri rozhodovaní o prechodnom pobyte
štátneho príslušníka tretej krajiny.

1

Základné pravidlá konania

(1) Správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a
spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností.
(2) Správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými
osobami, ktorých sa konanie týka a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k
podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie
týka musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.
(3) Občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, a ktorý má právo používať jazyk národnostnej
menšiny podľa osobitného predpisu, má právo v obciach vymedzených osobitným predpisom konať pred správnym orgánom v
jazyku národnostnej menšiny. Správne orgány podľa prvej vety sú povinné mu zabezpečiť rovnaké možnosti na uplatnenie jeho
práv.
(4) Správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a
bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšťa,
má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej zmierne vybavenie. Správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez
zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb.
(5) Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní
o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.
(6) Správne orgány sú povinné na úradnej tabuli správneho orgánu, na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené alebo aj iným
vhodným spôsobom zrozumiteľne a včas informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a o skončení konania vo veciach, ktoré
sú predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to ustanovuje osobitný zákon. Pritom sú povinné ochraňovať práva a právom
chránené záujmy účastníkov konania a iných osôb. Úradná tabuľa správneho orgánu musí byť nepretržite prístupná verejnosti.
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3. Zistenie počtu osôb užívajúcich predmetnú nehnuteľnosť
»» Prílohou žiadosti by mali byť (v ideálnom prípade) aj doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa
osobitného predpisu, t.j. minimálnu požiadavku rozlohy obytnej a úžitkovej plochy a počet užívateľov
tejto nehnuteľnosti. Žiadateľom však povinnosť prikladať k žiadosti doklady priamo zo zákona o pobyte
cudzincov nevyplýva.
»» Po doručení žiadosti by mala obec
uskutočniť

šetrenie

evidenciách,

vo

svojich

ktoré má k dispozícii

a zistiť počet osôb, ktoré užívajú
predmetnú

nehnuteľnosť.

Všetky

obce vedú evidenciu obyvateľov, ktorá
obsahuje údaje o občanoch Slovenskej
republiky

prihlásených k pobytu na

území obce. Z tejto evidencie vie zistiť
počet osôb prihlásených na uvedenej
nehnuteľnosti k pobytu.
»» Ďalším potrebným údajom je zistenie,
koľko

cudzincov

užíva

predmetnú

nehnuteľnosť. Obce, ktoré sú pripojené
do informačného systému registra
obyvateľov (REGOB) dokážu zistiť, koľko
cudzincov je prihlásených k pobytu k
predmetnej nehnuteľnosti. (pozn. obce
sa zaoberali tvorbou zoznamu cudzincov
minulý rok pri tvorbe zoznamov voličov
do orgánov samosprávy obcí, ktorých
sa mohli zúčastniť aj cudzinci s trvalým
pobytom v obci.) Prístup k REGOB-u
má viac ako dvetisíc obcí. Obce, ktoré
nemajú prístup k REGOB dokážu tento údaj zistiť požiadaním REGOB-u o súčinnosť. Prevádzkovateľom
systému je Ministerstvo vnútra SR.
»» Problematické ale môže byť preverenie počtu osôb, ktoré užívajú byt, nakoľko v minulosti sa v registri
obyvateľov neevidoval trvalý pobyt ku konkrétnemu bytu, ale iba k bytovému domu. To znamená, že
obec nemusí vždy z evidencie obyvateľov zistiť presný počet osôb, ktoré v čase podania žiadosti užívajú
byt. V takýchto prípadoch je možné, podľa nášho názoru, chýbajúcu informáciu o počte osôb, ktoré
užívajú byt, pokiaľ ich obec nemá možnosť zistiť z jej iných evidencií, preukázať napríklad čestným
vyhlásením (podľa bodu 5 nižšie), prípadne môže žiadateľ napríklad predložiť vyjadrenie správcu
bytového domu o počte osôb, ktoré správca eviduje ku konkrétnemu bytu.
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Odporúčanie
V neposlednom rade odporúčame obciam začať viesť evidenciu vydaných “súhlasov obce”, v členení podľa
jednotlivých nehnuteľností, nakoľko od času vydania súhlasu do udelenia prechodného pobytu a prihlásenia
štátneho príslušníka tretej krajiny na cudzineckú políciu uplynie určitý čas. Obec bude mať teda prehľad o
tom, koľko osôb by malo užívať danú nehnuteľnosť už v čase procesu vybavovania žiadosti, teda v čase, keď
daná osoba (osoby) ešte nebudú mať evidovaný pobyt v IS REGOB. Týmto krokom by sa malo zabrániť tomu,
aby obec vydala súhlas napríklad pre 3 osoby, čím sa naplní “kapacita” danej nehnuteľnosti a o 2 týždne
vydá súhlas pre ďalšie osoby, ktorých prihlásenie do tejto nehnuteľnosti už ale nebude spĺňať požiadavky
podľa osobitných predpisov.
4. Zistenie výmery obytnej/úžitkovej plochy

nie je vylúčené, aby žiadateľ predložil obci aj

nehnuteľnosti

iné doklady, napr. projektovú dokumentáciu

»» Pri zisťovaní obytnej a úžitkovej plochy bude
musieť obec postupovať inak pri bytoch a
inak pri rodinných domoch a ubytovniach.
Údaje o obytnej ploche bytu má obec k
dispozícii z daňovej evidencie. Samozrejme,
že žiadne údaje z daňovej evidencie nebude
sprístupňovať. Z daňovej evidencie využije
výlučne údaj o ploche bytu, a to len pre svoje
interné posúdenie výmery plochy bytu, ktorý
žiadateľ uviedol ako miesto svojho plánovaného
prechodného pobytu.
»» Na zistenie údajov o obytnej ploche pri
rodinných domoch a ubytovniach však daňová
evidencia nepostačuje, nakoľko disponuje
len údajmi o „zastavanej“ ploche. V uvedenej
situácii môže obec vychádzať z evidencie, ktorú
má k dispozícii ako stavebný úrad (čo však
môže byť pri starších nehnuteľnostiach tiež
problém). V prípade, ak takýto údaj nemá obec
k dispozícii ani zo stavebnej evidencie a nevie
ho získať iným spôsobom, musí veľkosť obytnej
a úžitkovej plochy preukázať žiadateľ. Ako jeden

nehnuteľnosti, znalecký posudok, z ktorého

zo spôsobov, ktorý sa javí ako najvhodnejší (pri

bude zrejmá výmera obytnej a úžitkovej plochy

súčasnom stave evidencií, ktoré obce majú k

nehnuteľnosti a pod. a obec po posúdení týchto

dispozícii) je tento údaj preukazovať čestným

dokladov rozhodne o udelení alebo neudelení

vyhlásením(podľa bodu 5 nižšie). Samozrejme

súhlasu.
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5. Ako postupovať v prípade, keď obec z jej dostupných zdrojov podklady k vydaniu súhlasu nezíska
»» Môže nastať situácia, že obec nedokáže zistiť výmeru obytnej a úžitkovej plochy, nakoľko sa jedná o
staršie nehnuteľnosti alebo nemá k dispozícii potrebné podklady. V takýchto nevyhnutných prípadoch,
ak žiadateľ nepredloží iné relevantné podklady, je podľa nášho názoru, ako aj po konzultácii s
cudzineckou políciou možné preukázať chýbajúce informácie využitím inštitútu čestného vyhlásenia.
Náležitosti a obsah čestného vyhlásenia na tento účel nie sú zákonom ani vykonávacím predpisom
upravené.
Odporúčanie
Odporúčame, aby pre účely vydania súhlasu čestné vyhlásenie obsahovalo najmä údaje o
»»

štátnom príslušníkovi tretej krajiny, o pobyt ktorého sa jedná,

»»

vlastníkovi nehnuteľnosti, v ktorej bude štátny príslušník tretej krajiny ubytovaný,

»»

nehnuteľnosti v rozsahu označenia či ide o rodinný dom, byt alebo ubytovacie zariadenie, adresa,

súpisné číslo, orientačné číslo bytu, výmera obytnej a úžitkovej plochy, počet osôb, ktoré sú v nehnuteľnosti ubytované.
Čestné vyhlásenie o skutočnosti, že predmetná nehnuteľnosť spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 2 písm. k)
zákona o pobyte cudzincov by malo byť podpísané vlastníkom nehnuteľnosti a zároveň aj štátnym príslušníkom
tretej krajiny. Týmto spôsobom by sa mala eliminovať možnosť uvádzania nepravdivých alebo zavádzajúcich
údajov, nakoľko osoby, ktoré čestným vyhlásením preukazujú obci splnenie podmienok určených osobitnými
predpismi, zodpovedajú za hodnoverný obsah čestného vyhlásenia.
»» Obec by nemala vychádzať len z obsahu

vyhlásení k rovnakej nehnuteľnosti), ako aj v

čestného vyhlásenia, ale v záujme riadneho

akýchkoľvek iných prípadoch, kedy bude mať

zistenia skutkového stavu by mala preveriť

obec podozrenie, že v konkrétnej nehnuteľnosti

aspoň základné informácie, ktoré má k

môže dochádzať k porušovaniu právnych

dispozícii, t.j. napr. počet osôb evidovaných

predpisov v súvislosti s pobytom cudzincov,

na trvalý alebo prechodný pobyt v dotknutej

môže sa obrátiť so žiadosťou o súčinnosť

nehnuteľnosti v REGOB-e, kontrola počtu

na cudzineckú políciu, ktorá má oprávnenie

už vydaných súhlasov obcou pre danú

preveriť

nehnuteľnosť, obytná a úžitková

plocha

nehnuteľnosti a v prípade ubytovacích zariadení

bytu podľa daňovej evidencie, … a k využitiu

prevádzkovaných právnickými osobami alebo

čestného vyhlásenia pristúpiť len v krajných

fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie

prípadoch.

aj na príslušný regionálny úrad verejného

situáciu

priamo

v

predmetnej

»» Ak sa pri podaných žiadostiach na obci budú

zdravotníctva, ktorý má rovnako oprávnenie

opakovane vyskytovať žiadosti o súhlas k tej

skúmať splnenie požiadaviek na prevádzku

istej nehnuteľnosti a obec by mala podozrenie,

ubytovacích zariadení.

že nie sú splnené podmienky, (napríklad jej bolo
doručených neprimerané množstvo čestných
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6. Zamietnutie vydania súhlasu
Obce sú samozrejme oprávnené vydanie súhlasu aj zamietnuť. Pokiaľ obec súhlas nevydá, musí tak urobiť
písomne a uviesť aj odôvodnenie, prečo súhlas nebol vydaný, t.j. nie je na svojvoľnom rozhodnutí obce, že
súhlas nevydá v prípade, ak má žiadateľom riadne preukázané splnenie podmienok. Vzor vyjadrenia obce
v prípade neudelenia súhlasu tvorí prílohu tohto newslettera. Najčastejšie pôjde o nasledujúce prípady:
a) Podaná žiadosť bola neúplná a žiadateľ ju ani napriek písomnej výzve v určenej lehote nedoplnil tak,
aby mohla obec riadne zistiť skutkový stav a vydať súhlas (napríklad nie je riadne označená nehnuteľnosť o
ktorú ide, alebo obec nemá k dispozícii doklady pre posúdenie splnenia podmienok a ani po výzve žiadateľ
nedoloží žiadny relevantný doklad, ani čestné vyhlásenie).
b) Z predložených podkladov a podkladov, ktoré má k dispozícii obec je zrejmé, že nie sú splnené podmienky
pre vydanie súhlasu. Napr. žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, že nehnuteľnosť, v ktorej bude bývať má
obytnú plochu 50 m2 a v nehnuteľnosti je ubytovaných 5 osôb. Avšak obec podľa registra obyvateľov zistí,
že v tejto nehnuteľnosti má evidovaný trvalý alebo prechodný pobyt už 10 iných osôb, t.j. už je prekročený
maximálny počet osôb pre danú výmeru nehnuteľnosti.
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VZOR č. 1
VZOR 1

ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU OBCE
podľa § 32 ods. 2 písm. k) zákona č.404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
v znení neskorších predpisov

Žiadateľ:
Meno a priezvisko (name surname) / obchodné meno (business name):
.............................................................................................................................................................
Trvalý pobyt (permanent residence) / sídlo / miesto podnikania (place of business):
.............................................................................................................................................................
Dátum narodenia (date of birth) / IČO (registration number):
........................................................
Týmto žiadam o vydanie súhlasu podľa § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte
cudzincov v znení neskorších predpisov – t. j. o vydanie súhlasu o tom, že ubytovanie v
nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa
podmienky podľa osobitného predpisu1 pre túto osobu a nehnuteľnosť
(Hereby, I request a confirmation that the accommodation where the foreign citizen will stay, meets
all conditions described by the law).

Údaje o štátnom príslušníkovi tretej krajiny, o pobyt ktorého sa jedná (personal details of the
foreign citizen concerned):
MENO (FIRST NAME/S):

.........................................................................................................................

PRIEZVISKO (SURNAME):

.........................................................................................................................

TITUL (TITTLE):

.........................................................................................................................

RODNÉ PRIEZVISKO (NAME AT BIRTH):

...............................................................................................

DEŇ, MESIAC A ROK NARODENIA (DATE OF BIRTH DDMMYYYY): ............................................................
ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ (CITIZENSHIP):

................................................................................................

ADRESA TRVALÉHO BYDLISKA V CUDZINE, ŠTÁT, DÁTUM PRIHLÁSENIA
(PERMANENT RESIDENCE ABROAD, COUNTRY, DATE OF REGISTRATION):
.............................................................................................................................................................................
PREDPOKLADANÉ PRECHODNÉ BYDLISKO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE /MESTO, ULICA, SÚPISNÉ
A ORIENTAČNÉ ČÍSLO, ČÍSLO BYTU/ (ASSUMED TEMPORARY RESIDENCE AT THE TERRITORY
OFSLOVAKIA /TOWN, STREET, NUMBER, FLAT*/)

označenie nehnuteľnosti /napr. rodinný dom, byt, ubytovňa/ (type of building /house, flat, hostel/):
.................................................................. ulica (street): ....................................................................
súpisné číslo (house No.) / orientačné číslo: ............... / .................. číslo bytu (flat No.): .................
1§

62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o
požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie
zariadenia
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MENO UBYTOVATEĽA (NAME OF THE ACCOMMODATION PROVIDER):
...................................................................................................................................................................
TELEFON, MAIL (phone, mail): ..............................................................................................................
Obec/Mesto ......................... spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon
č.404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov, za účelom spracovania a vybavenia tejto žiadosti. Doba
platnosti spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby.
Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym poriadkom v zmysle platnej legislatívy a po uplynutí
príslušných lehôt budú zlikvidované. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným
údajom, má právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné na
základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom
spracúvaní ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť písomne
doručením žiadosti na adresu: Obec/Mesto ..........................., ......................................................., osobne do podateľne
alebo elektronicky na email ........................................ zodpovedná osoba .....................................

V (PLACE): .................................................

DŇA (DATE): ....................................

PODPIS ŽIADATEĽA (SIGNATURE):* .................................................................................

POTVRDENIE O PRIJATÍ ŽIADOSTI
CONFIRMATION OF RECEIVING THE APPLICATION

ŽIADOSŤ PRIJAL /MENO A PRIEZVISKO/
(APPLICATION RECEIVED BY /FIRST NAME AND SURNAME/):
..........................................................
DŇA (DATE): ....................................

..................................................................................
PEČIATKA A PODPIS PRIJÍMAJÚCEHO ORGÁNU
(STAMP AND SIGNATURE OF COMPETENT AUTHORITY)
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VZOR 2
VZOR č. 2

Súhlas obce podľa § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov
V prípade, že obec bude mať preukázané potrebné skutočnosti, vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny súhlas o tom,
že jeho ubytovanie spĺňa podmienky upravené v osobitných predpisoch.

Obec ........................... , identifikačné údaje ................................................................................
Žiadateľ
..........................................
..........................................

spisová značka
.......................

Vybavuje
..........................

Dátum
..................................

VEC: Súhlas obce podľa § 32 ods. 2 písm. k) zákona č.404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení
neskorších predpisov
Dňa ........................ bola obci ...................... doručená žiadosť o vydanie súhlasu obce podľa
§ 32 ods.2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov pre
štátneho príslušníka tretej krajiny:
...............................................................................................................................................................
(meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, štátna príslušnosť)
Ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude žiadateľ zdržiavať počas pobytu:
...............................................................................................................................................................
(mesto, ulica, súpisné a orientačné číslo, číslo bytu)
SPĹŇA
podmienky podľa osobitného predpisu, (§ 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 8 ods.1 vyhlášky Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č.259/2008 o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné
prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie
zariadenia)

starosta obce
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VZOR 3
VZOR č. 3

Vyjadrenie obce podľa § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
V prípade, že obec nebude mať preukázané potrebné skutočnosti, nevydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny súhlas o
tom, že jeho ubytovanie spĺňa podmienky upravené v osobitných predpisoch. V týchto prípadoch odporúčame žiadosť
vybaviť týmto vyjadrením.

Obec ........................... , identifikačné údaje ................................................................................
Žiadateľ
..........................................
..........................................

spisová značka
.......................

Vybavuje
..........................

Dátum
..................................

VEC: Vyjadrenie obce podľa § 32 ods. 2 písm. k) zákona č.404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení
neskorších predpisov
Dňa ........................... bola obci ................................. doručená žiadosť o vydanie súhlasu obce podľa
§ 32 ods.2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov pre štátneho

príslušníka tretej krajiny:
...............................................................................................................................................................
(meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, štátna príslušnosť)
Ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude žiadateľ zdržiavať počas pobytu:
.............................................................................................................................................................................
(mesto, ulica, súpisné a orientačné číslo, číslo bytu)
NESPĹŇA

podmienky podľa osobitného predpisu, (§ 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 8 ods.1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č.259/2008 o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov
a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.)
Odôvodnenie:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

starosta obce
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